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– Finner meningsfeller

6. årgang

Hurum Energiverk AS er nytt medlem i Defo. – Her finner vi
meningsfeller i et nettverk av små og mellomstore selskaper
der vi føler oss hjemme, sier adm. direktør Ragnar Nilsen til
NettOpp.

E

tter at daglig leder Knut Lockert
kom til vårt styreseminar nylig
og orienterte om Defo, så vi at
dette er en organisasjon som passer
oss godt. Defo gjør jo også en brukbar
jobb for sine medlemmer, og det er en
allianse vi kan ha nytte av, sier Ragnar
Nilsen.

Mellomstort
Han betegner Hurum Energiverk AS
som et mellomstort energiverk – ikke
av de minste og ikke av de største.
Konsernet består av Hurum Energiverk
AS som et rent nettselskap som eier
og driver det elektriske fordelingsnettet
i Hurum kommune. I tillegg eier de
Hurum Kraft AS, som tar seg av den
kommersielle driften, slik som kraftomsetning og salg av varmepumper.
Til sammen er det 20 årsverk, fordelt på
16 i nettselskapet og 4 i Hurum Kraft.
Nettselskapet har knapt 7 000 nettkunder i Hurum kommune hvor det bor
litt over 9 000 mennesker. Om sommeren vokser kommunen til om lag 25 000

mennesker når de 2 400 hyttene
fylles opp.

Uviss framtid
Om framtida kan Ragnar bare si at
den er like usikker for Hurum Energiverk som for alle små og mellomstore
energiselskaper i Norge.
– Vi klarer oss brukbart, og avkastningsmessig er vi en av de bedre, men vi
vet jo ikke hva som skjer med rammebetingelsene i framtida.
I presentasjonen på hjemmesida til
Defos nyeste medlem står det blant
annet: «navnet Hurum Energiverk har
alltid vært synonymt med en trygg og
solid aktør for regionen».
Det blir også vist til at de støtter
arrangementer og andre sponsortiltak
i lokalsamfunnet, og at de på denne
måten ønsker å gi noe tilbake for den
tilliten de har nytt godt av i alle år.
Hurum Energiverk er også opptatt av
lokal tilstedeværelse og kunnskap om
eget nett. Det er med på å bidra til at
Hurum er et godt og trygt sted å bo.
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Hurum Energiverk AS i Hurum kommune i Buskerud er nytt medlem i Defo.
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På toppen av Europa har du muligheter
til å nå toppen av faglige og naturgitte
opplevelser 4.–6. juni neste år. Defos
årsmøte med fagdag arrangeres i
Honningsvåg med Nordkapp-opplevelser
du bare kan drømme om.
Defos årsmøte med fagdag 4.–6. juni 2013
blir en storslått opplevelser i et av Norges
største turistmål der også næringsliv og
distriktsutbygging ser en lysende framtid.
Ressurser i nord
Under fagdagen vil Defo søke å få fram det
som er spesielt med nordnorsk næringsliv,
og spesielt de energipolitiske utfordringer
som landsdelen kan lære av: Næringsutvikling i distriktene, utnyttelse av naturressurser lokalt, ny fornybar energi og innovasjon. Det er mange spennende mennesker,
idéer og prosjekter i et av landets rikeste
ressursområder.
Minner for livet
I tillegg vil naturopplevelsene kunne gi
deltagerne minner for livet. Det blir utflukter
til en natur med fugleliv og formasjoner som
vil ta pusten av deg. Og mens midnattssolen
ødelegger nattefølelsen, sitter vi godt plantet
på Nordkapp i godt selskap med mat og
drikke som passer til stemningen.
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Fri som fuglen
I Finnmarks overveldende natur vil du føle deg fri som fuglen.
Da er det naturlig å ta en utflukt til en av de største sjøfuglkoloniene i Europa – i et landskap som vil bergta deg.
Foto: Nordkapp Næringshage.

F

ellesutflukten vil gå med båt til
Gjesværtappan Naturreservat,
der to millioner sjøfugl hekker i
perioden fra midten av april til slutten av
august. En million lundefugler utgjør en
av de største koloniene i Nord-Europa,
men du vi også kunne oppleve blant
annet skarv, havørn, alker, krykkjer og
havsuler.
Dette reservatet har som formål å
bevare et viktig fuglefjell med tilhørende
plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv
som naturlig er knyttet til området. Derfor er det ikke lov å gå i land på øyene.
Men fra båten kan du likevel føle deg fri
som fuglen.

Foto: Nordkapp Næringshage.

Alltid tilstede på 71 grader nord

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag
ønsker velkommen til Nordkapp.

Festmiddagen vil finne sted inne i
Nordkapphallen. I restaurant Kompasset serveres en fantastisk utsikt
mot Nordishavet, som en ekstradessert til den gode maten. Midnattssola kan vel ikke svikte oss,
og det gjør nok heller ikke vår toastmaster Knut Erik Jensen.

Begeistring
Filmregissøren Knut Erik Jensen er
født og oppvokst i Honningsvåg og
er blitt kalt Finnmarks filmdokumentariske talerør. Han står bak en rekke
kortfilmer om livet og folket nordpå. Han har også laget spillefilmer
som Stella Polaris (1993), Brent av
frost (1997) og ikke minst Heftig og
begeistret fra 2001 med oppfølgeren
året etter – om Berlevåg Mannskor.
Som vår toastmaster på Nordkapp
vil han nok skape en heftig stemning
og begeistre Defo-forsamlingen.
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Kraftlaget i Honningsvåg er et nettselskap med konsesjonsområde som
dekker Nordkapp og Måsøy, samt deler
av Porsanger og Kvalsund kommuner.
Selskapet har 35 ansatte og 4 300
nettkunder. Kraftlaget har toveiskommunikasjon til alle målerpunkt, og
alle kundene er tilkoblet avanserte
målersystemer(AMS). De har også
bygd ut fibernett til 2100 kunder.

Eventyrernes mål
I flere hundre år har Nordkapp
vært et ettertraktet og eksotisk
reisemål for eventyrlystne
mennesker fra hele verden.
Nå kan også du ta del i disse
opplevelsene.

På fellesutflukten vil du få oppleve et fascinerende fuglefjell – og føle deg fri som fuglen.

Repvåg Kraftlag SA er vertskap for
Defo årsmøte med fagdag 2013.
Selskapets visjon er «alltid tilstede
på 71 grader nord», og de vil være
nær kundene gjennom lokal tilstedeværelse.

Filmregissør Knut Erik Jensen blir vår
toastmaster på Nordkapp, det blir heftig
begeistring.

Hva er Honningsvåg?
Honningsvåg er byen ved Nordkapp, plassert på
Magerøya og huser om lag 2 500 mennesker.
I Nordkapp kommune bor det ca 3 200 mennesker.
Magerøya kalles Djeveløya når det regner, Palmeøya
når sola skinner og Honningsvåg heter «Lille Chicago»
når de slåss.
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